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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว
เรื่อง การควบคุมกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว ว่าด้วยการควบคุมกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกั บ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่ง พระราชบั ญญัติ การสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
องค์ก ารบริห ารส่ ว นตํา บลหลัก แก้ว โดยความเห็ น ชอบจากสภาองค์ การบริ หารส่ ว นตํ าบลหลั กแก้ ว
และนายอําเภอวิเศษชัยชาญ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ ให้ ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้วตั้งแต่วันถัด จาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว เรื่อง การควบคุมกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘
บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบและคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วซึ่งขัด หรือแย้ง
กับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้วเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
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หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผู้ ดํ า เนิ น กิ จ การ” หมายความว่ า ผู้ เ ป็ น เจ้ า ของหรื อ บุ ค คลที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น
ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบ
กิ จ การของสถานประกอบกิ จ การที่ ทํ า ให้ มี ผ ลกระทบหรื อ อาจมี ผ ลกระทบต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย
ของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา ” หมายความว่า สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางแสง” หมายความว่า สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิ ษ ทางความร้ อ น” หมายความว่ า สภาวะของความร้ อ นอั น เกิ ด จาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน
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“มลพิษทางความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิด
จากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมี ผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของสาธารณชน
“ของเสียอันตราย” หมายความว่า มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสาร
หรือ สิ่งอื่ น ใดที่ป นเปื้ อนสารพิษอั น เกิด จากการประกอบกิจ การของสถานประกอบกิจการที่ทํา ให้ มี
ผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“การค้ า ” หมายความว่ า การประกอบธุ ร กิ จ การพาณิ ช ย์ การอุ ต สาหกรรม
การเกษตร การผลิต หรือการให้บริการใด ๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว
“เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๒
ประเภทกิจการที่ต้องควบคุม
ข้อ ๖ ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว
(๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(๑.๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยงและการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
(๑.๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บ
ค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
(๒) กิจการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
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(๒.๑) การฆ่าหรือชําแหละสัต ว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร เร่ขาย
หรือขายในตลาด
(๒.๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
(๒.๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(๒.๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
(๒.๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิต ภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง
กระดูก เขา หนั ง ขนสัตว์ห รือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ
ซึ่งมิใช่ เพื่อเป็นอาหาร
(๒.๖) การผลิต โม่ ปุน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดต่อสัตว์
หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
(๒.๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่ องดื่ม น้ําดื่ม ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร
การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๑) การผลิ ต สะสมหรื อ แบ่ ง บรรจุ น้ํ า พริ ก แกง น้ํ า พริ ก ปรุ ง สํ า เร็ จ
เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ
(๓.๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่
ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หมํ่า ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย
น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๓.๓) การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก
ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น
(๓.๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก
บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือโดยวิธีอื่นใด
(๓.๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
(๓.๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย
เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
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(๓.๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสต้า หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ที่คล้ายคลึงกัน
(๓.๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๓.๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์
(๓.๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
(๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๓.๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
(๓.๑๓) การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๓.๑๔) การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์
น้ําส้มสายชู ข้าวหมาก น้ําตาลเมา
(๓.๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ
(๓.๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุหรือขนส่งน้ําแข็ง
(๓.๑๗) การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจาก
พืชผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๓.๑๘) การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะ
อืน่ ใด
(๓.๑๙) การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ ผงชูรสหรือสารปรุงแต่งอาหาร
(๓.๒๐) การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
(๓.๒๑) การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุแบะแซ
(๓.๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ําที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
(๓.๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(๓.๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
(๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์
ทําความสะอาด

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๖ ง

หนา้ ๒๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

(๔.๑) การผลิต โม่ บด ผสมหรือบรรจุยา
(๔.๒) การผลิตบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง
รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย
(๔.๓) การผลิต บรรจุสําลีผลิตภัณฑ์จากสําลี
(๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
(๔.๕) การผลิ ต ผงซั ก ฟอก สบู่ น้ํา ยาทํา ความสะอาดหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทําความสะอาดต่าง ๆ
(๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๕.๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช
(๕.๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๕.๓) การผลิตหรือแบ่งบรรจุแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพืชหรือแปูง
อื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๕.๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักรหรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(๕.๕) การผลิตยาสูบ
(๕.๖) การขัด กะเทาะหรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น่าไปผลิตปุ๋ย
(๕.๗) การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น่าไปผลิตปุ๋ย
(๕.๘) การผลิตเส้นใยจากพืช
(๕.๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย
ข้าวโพด
(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๖.๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์หรือ เครื่องใช้ต่าง ๆ
ด้วยโลหะหรือแร่
(๖.๒) การถลุงแร่ การหลอมหรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน (๖.๑)

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๖ ง

หนา้ ๒๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

(๖.๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ดัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร
หรือก๊าซ หรือไฟฟูา ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน (๖.๑)
(๖.๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ ว สังกะสี ดีบุก โครเมีย ม นิกเกิ ล
หรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน (๖.๑)
(๖.๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักรหรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน (๖.๑)
(๖.๖) การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือกหรือล้างแร่
(๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๗.๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสีหรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๗.๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๗.๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูา
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๗.๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้
บริการหรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรั บปรุงยานยนต์ เครื่องจักร หรือ
เครื่องกลดังกล่าวด้วย
(๗.๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสีหรืออัดฉีดยานยนต์
(๗.๖) การผลิต สะสม จําหน่วย ซ่อมหรืออัดแบตเตอรี่
(๗.๗) การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
(๗.๘) การผลิต ซ่อม ประกอบหรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
(๗.๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลเก่า
(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๘.๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๖ ง

หนา้ ๒๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

(๘.๓) การผลิต พ่น ทาสารเคมีเคลือบเงาหรือสีแต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้
หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย
(๘.๔) การอบไม้
(๘.๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
(๘.๖) การผลิ ต สิ่ ง ของ เครื่ อ งใช้ เครื่ อ งเขี ย น หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ใดด้ ว ย
กระดาษ
(๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ
(๘.๘) การเผาถ่านหรือสะสมถ่าน
(๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๙.๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๙.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๙.๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๙.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็น
การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๙.๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการ
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๙.๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๙.๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะหรือตู้เพลงหรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙.๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน (๙.๑)

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๖ ง
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๕ เมษายน ๒๕๖๒

(๙.๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๙.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๙.๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก
(๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่งหรือตู้เกม
(๙.๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
(๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๙.๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม
(๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(๙.๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
(๙.๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
(๙.๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยง หรือรับฝาก
สัตว์ชั่วคราว
(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑๐.๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักรหรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
(๑๐.๒) การสะสมปอ ปุาน ฝูาย นุ่นหรือใยสังเคราะห์
(๑๐.๓) การปั่นฝูาย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรมหรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๔) การเย็บ ปักผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๖) การพิมพ์ผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
(๑๐.๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๖ ง
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๕ เมษายน ๒๕๖๒

(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๑๑.๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร
(๑๑.๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภั ณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์หรือวัต ถุ
ที่คล้ายคลึง
(๑๑.๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด
ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน (๑๑.๒)
(๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑.๖) การเลื่อยตัดหรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
(๑๑.๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพองหรือเผาหินปูน
(๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
(๑๑.๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทรายหรือผ้าทราย
(๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(๑๑.๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือ
วัสดุอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน (๖.๔)
(๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ
(๑๒.๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์หรือสารตัว
ทําละลาย
(๑๒.๒) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(๑๒.๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหินหรือถ่านโค้ก
(๑๒.๔) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน (๗.๑)
(๑๒.๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒.๖) การโม่ สะสมหรือบดชัน
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(๑๒.๗) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๑๒.๘) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
(๑๒.๙) การเคลือบ ชุบด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัต ถุ
ที่คล้ายคลึง
(๑๒.๑๐) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒.๑๑) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๒.๑๒) การผลิตน้ําแข็งแห้ง
(๑๒.๑๓) การผลิ ต สะสม บรรจุ ขนส่ง ดอกไม้เ พลิง หรือ สารเคมี อั นเป็ น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
(๑๒.๑๔) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๒.๑๕) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่ง สารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๒.๑๖) การผลิต สะสมหรือบรรจุกาว
(๑๓) กิจการอื่น ๆ
(๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๑๓.๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรืออุปกรณ์ไฟฟูา
(๑๓.๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๓.๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือถ่ายเอกสาร
(๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
(๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(๑๓.๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
(๑๓.๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(๑๓.๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๓.๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
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(๑๓.๑๑) การให้บริการควบคุมปูองกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค
(๑๓.๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
(๑๓.๑๓) การผลิต สะสมหรือขนส่งไอโอดีเซลและเอทานอล
ข้อ ๗ ผู้ ดํ า เนิ น กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพที่ ต้ อ งควบคุ ม ภายในตํ า บลหลั ก แก้ ว
ต้ อ งดํ า เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ รวมทั้ ง
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
สถานประกอบกิ จการที่ตั้ งอยู่ใ นท้ องที่ที่ กฎหมายว่ าด้ วยการผั งเมือ งหรือ กฎหมายว่า ด้ว ย
การควบคุม อาคารมีผ ลใช้บั ง คับ สถานประกอบกิจ การที่ เป็ น โรงงานตามกฎหมายว่ า ด้ วยโรงงาน
หรื อ สถานประกอบกิ จ การที่ มี ก ารประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ อั น ตรายต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี
หมวด ๓
สถานทีต่ ั้ง ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล

ข้อ ๘ สถานประกอบกิจ การต้อ งตั้ง อยู่ห่ างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึ กษา
สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ปุวยพักฟื้นหรือผู้พิการ หรือสถานที่อื่นใดที่ต้องมีการคุ้มครอง
สุขภาพของประชาชนเป็นพิเศษซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
หรือจะต้องมีร ะบบปูองกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงลักษณะ
และประเภทของสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีกําหนด
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บงั คับกับสถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขอ
อนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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บัน ไดหนี ไ ฟหรื อทางออกฉุ ก เฉิ นมี ลั ก ษณะเป็ น ไปตามกฎหมายว่า ด้ ว ยการควบคุม อาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีปูายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟูาปกติขัดข้อง
(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) ต้องมีห้ องน้ํ า และห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้ว ย
การควบคุ ม อาคารและกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและมี ก ารดู แ ลรั ก ษาความสะอาดให้ อ ยู่ ใ นสภาพ
ที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน
ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
ดังนี้
(๑) มี ภ าชนะบรรจุ ห รื อ ภาชนะรองรั บ ที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอกั บ ปริ ม าณ
และประเภทมูลฝอย รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บ
ภาชนะนั้นอยู่เสมอ
(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดมูลฝอยเองต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
และต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้วและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัต ถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิ จ การต้ อ งดู แ ลมิ ใ ห้ มี น้ํ า ท่ ว มขั ง บริ เ วณสถานประกอบกิ จ การ
และจั ด ให้ มี ก ารระบายน้ํ า หรื อ การดํ า เนิ น การอย่ า งใด ๆ ด้ ว ยวิ ธี ที่ เ หมาะสม เพื่ อ ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเดือดร้อนรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง
ในกรณีที่มีน้ําทิ้งหรือน้ําเสียเกิดขึ้น จากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ซึ่งการดําเนินการ
ของสถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้ว ย
การส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ สถานประกอบกิ จ การนั้ น ต้ อ งดํ า เนิ น การ
ตามที่กฎหมายดังกล่าวกําหนด
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ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิ จ การต้ อ งมี ก ารปู อ งกั น และกํ า จั ด แมลงและสั ต ว์ ที่ เ ป็ น พาหะ
ของโรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร หรือการสะสมอาหารสําหรับผู้ปฏิบัติงานต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
ที่ กํ า หนดตามข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลหลั ก แก้ ว รวมทั้ ง กฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิ จ การต้ อ งจัด วางสิ่ ง ของให้ เ ป็ นระเบีย บ เรี ย บร้อ ย ปลอดภั ย
เป็นสัดส่วนและดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
และไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ําดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ คุณภาพ
น้ําบริโภคของกรมอนามัยสําหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีภาชนะรองรับน้ําดื่ม
ที่สะอาดและปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสถานที่ตั้งน้ําดื่มและลักษณะ
การนําน้ํามาดื่มต้องไม่เกินการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิ จ การต้ อ งจั ด ให้ มี น้ํ า ใช้ ที่ มี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเหมาะสมต่ อ
การประกอบกิจการนั้น ๆ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงน้ําที่ใช้ในกระบวนการผลิต
หมวด ๔
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและการปูองกันเหตุรําคาญ
ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้
เป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการทํ า งาน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๘ สถานประกอบกิ จ การที่ มี ก ารดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ อั น ตรายต้ อ งมี ส ถานที่
ที่ปลอดภัย สําหรับเก็ บรักษาวัต ถุอัน ตรายหรือสิ่งของที่อาจก่ อให้เกิด อันตรายหรืออัคคีภัย ได้ง่ายไว้
โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ข้อ ๑๙ สถานประกอบกิจการที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตราย
หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัด ให้มีที่ชําระร่างกายฉุกเฉิน และที่ล้างตาฉุกเฉิ น
ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่
กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒๐ สถานประกอบกิ จ การต้ อ งใช้ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ หรื อ เครื่ อ งจั ก รที่ มี ส ภาพที่
ปลอดภัย สําหรับการใช้งานในสถานประกอบกิจการ และต้องมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง มั่นคง
และปลอดภัย โดยมีระบบปูองกันอันตราย และปูายคําเตือนหรือคําแนะนําในการปูองกันอันตราย
จากอุ ปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรนั้น ทั้งนี้ การจัด วางหรื อการจัด เก็ บอุป กรณ์ เครื่ องมื อ
หรือเครื่องจักรต้องเป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและการปฏิบัติงาน และต้องมีการดูแล ตรวจสอบ
และบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา
ข้อ ๒๑ สถานประกอบกิ จ การต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารตรวจสุ ข ภาพผู้ ป ฏิ บั ติ ง านตามกฎหมาย
ว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒๒ สถานประกอบกิจการใดที่ประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง มลพิษ
ทางอากาศ มลพิษทางน้ํา มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน มลพิษทางความสั่นสะเทือน ของเสีย
อันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้องดําเนินการควบคุมปูอ งกันมิให้เกิดผลกระทบ
จนเป็น เหตุรําคาญหรืออาจเป็น อัน ตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบ ริเวณใกล้เคียง
หรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น
หมวด ๕
ใบอนุญาต
ข้อ ๒๓ เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนิน
กิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๖ ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อปูองกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินกี้ ็ได้

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๖ ง

หนา้ ๒๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ ๒๔ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๖ ในลักษณะที่เป็น
การค้าจะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและสําเนา
ทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและสําเนา
ทะเบียนบ้านของผู้จัดการ
(๓) สําเนาทะเบียนบ้านของอาคารที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบกิจการ
(๔) สํ าเนาหนั งสือรับ รองการจดทะเบียนนิติ บุคคลพร้ อมสําเนาบัต รประจําตั ว
ประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)
(๕) ใบอนุ ญาตปลูกสร้างอาคารหรือหลักฐานที่แสดงว่าที่ตั้งสถานประกอบการ
สามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๖) หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับ
ใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ)
(๗) หนั งสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ
และผู้รับมอบอํานาจกรณีเจ้าของกิจการไม่สามารถยื่นคําขอใบอนุญาตได้ด้วยตนเอง
(๘) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๙) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้วประกาศ
กําหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ข้อ ๒๕ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญ าต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ หากไม่ สามารถดําเนินการได้
ในขณะนั้นให้จัดทําบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลา
ที่กําหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๖ ง

หนา้ ๒๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ ผู้ ข ออนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ได้ รั บ คํ า ขอซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดถู ก ต้ อ งหรื อ ครบถ้ ว น
ตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้
ในกรณี ที่ มี เ หตุ จํ า เป็ น ที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ไม่ อ าจออกใบอนุ ญ าตหรื อ ยั ง ไม่ อ าจมี คํ า สั่ ง
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน
สิบห้ าวัน แต่ต้องมีหนั งสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น
กําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวัน
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมสําเนาแจ้งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง
ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ ๒๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้วเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอตามแบบที่กําหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุเมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๒๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๒๙ ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ทํ า ลายหรื อ ชํ า รุ ด ในสาระที่ สํ า คั ญ ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไว้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนั กงานเจ้าหน้ าที่แ ห่ งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่ น
ประกอบด้วย

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๖ ง

หนา้ ๒๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุในใบอนุญาตเดิม
ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๓๑ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อํ า นาจออกคํ า สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตเมื่ อ ปรากฏว่ า
ผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถู ก สั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตตั้ ง แต่ ส องครั้ ง ขึ้ น ไปและมี เ หตุ ที่ จ ะต้ อ งถู ก สั่ ง พั ก ใช้
ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้ อ งคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว่ า ได้ ก ระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติห รือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้
เกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การตามที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ แ ละการไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ
ไม่ ถู ก ต้อ งนั้ น ก่ อ ให้ เกิ ด อั น ตรายอย่ า งร้า ยแรงต่ อ สุ ขภาพของประชาชนหรื อ มีผ ลกระทบต่ อสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ข้อ ๓๒ คําสั่งพักใช้ใบอนุ ญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนา หรือสํานักทําการงาน
ของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตและให้ ถื อ ว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตนั้ น ได้ รั บ ทราบคํ า สั่ ง แล้ ว ตั้ ง แต่ เวลาที่ คํ า สั่ ง ไปถึ ง
หรือวันปิดคําสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๓ ผู้ถูกสั่ งเพิ กถอนใบอนุญาตจะขอรั บใบอนุญาตสํา หรับ การประกอบกิ จการที่ถู ก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๖ ง

หนา้ ๒๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

หมวด ๖
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ ๓๔ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าตตามบั ญ ชี อั ต รา
ค่าธรรมเนียมที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาต
ครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนิน
กิจการนั้ น ถ้ามิ ไ ด้เสียค่าธรรมเนี ยมภายในเวลาที่กําหนดให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้ อยละยี่สิบของ
จํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึง
กําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครัง้
ให้ เ จ้ าพนั ก งานท้ องถิ่ น มีอํ า นาจสั่ ง ให้ ผู้ นั้ นหยุ ด การดํ าเนิ น กิจ การไว้ จ นกว่ า จะได้ เสี ย ค่ าธรรมเนี ย ม
และค่าปรับจนครบจํานวน
ข้อ ๓๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหลักแก้ว
หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
ข้อ ๓๖ ผู้ใดฝุาฝืนคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษ
ตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สาทิตย์ แจ่มฟูา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับ
ที่
1

ประเภทกิจการ
กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
1.1 การเพราะพันธุ์ เลี้ยงและการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
การเลี้ยงสัตว์บก
ก. การเลี้ยงม้า โค กระบือ
(๑) การเลี้ยงม้า โค กระบือเกินกว่า ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว
(๒) การเลี้ยงม้า โค กระบือเกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว
(๓) การเลี้ยงม้า โค กระบือเกินกว่า ๒๐ ตัวขึ้นไป
ข. การเลี้ยงสุกร
(๑) การเลี้ยงสุกรเกินกว่า ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว
(๒) การเลี้ยงสุกรเกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว
(๓) การเลี้ยงสุกรเกินกว่า ๔๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว
(๔) การเลี้ยงสุกรเกินกว่า ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว
(๕) การเลี้ยงสุกรเกินกว่า ๑,๐๐๐ ตัวขึ้นไป
ค. การเลี้ยงแพะ แกะ
(๑) การเลี้ยงแกะ แพะ เกินกว่า ๖ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว
(๒) การเลี้ยงแกะ แพะ เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว
(๓) การเลี้ยงแกะ แพะ เกินกว่า ๔๐ ตัวขึ้นไป
การเลี้ยงสัตว์ปีก
ก. การเลี้ยง ห่าน เป็ด ไก่
(๑) การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ เกินกว่า ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว
(๒) การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ เกินกว่า ๑,๐๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตัว
(๓) การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ เกินกว่า ๕,๐๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตัว
(๔) การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ เกินกว่า ๑๐,๐๐๐ ตัวขึ้นไป

ค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

๒๐๐
๔๐๐
๖๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๔๐๐
๗๐๐
๑,๐๐๐
๑๐๐
๑๕๐
๒๐๐

๒๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๑,๕๐๐

๒
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ประเภทกิจการ
การเลี้ยงสัตว์น้า
ก. การเลี้ยงปลา กุ้ง
(๑) การเลี้ยงปลา กุ้งขนาดพื้นที่บ่อเกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน
๕๐๐ ตารางเมตร
(๒) การเลี้ยงปลา กุ้งขนาดพื้นที่บ่อเกินกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน
๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(๓) การเลี้ยงปลา กุ้งขนาดพื้นที่บ่อเกินกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง
ก. การเลี้ยงแมลง
(๑) การการเลี้ยงแมลง ขนาดพื้นที่บ่อเกินกว่า ๒๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน
๕๐ ตารางเมตร
(๒) การการเลี้ยงแมลง ขนาดพื้นที่บ่อเกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน
๑๐๐ ตารางเมตร
(๓) การการเลี้ยงแมลง ขนาดพื้นที่บ่อเกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้านม
(๑) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม เกินกว่า ๖ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัว
(๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๔๐ ตัว
(๓) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม เกินกว่า ๔๐ ตัวขึ้นไป
๑.๒ การประกอบกิ จ การเลี้ ย ง รวบรวมสั ต ว์ หรื อ ธุ ร กิ จ อื่ น ใดอั น เป็ น ลั ก ษณะ
ทานองเดีย วกัน เพื่อให้ ป ระชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้
จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
2.1 การฆ่าสัตว์ หรือชาแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร การเร่ขาย
การขายในตลาด และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การฆ่าห่าน เป็ด ไก่
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักร
2.2 การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
ก. การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
ข. การสะสมหนังสัตว์ และขนสัตว์
2.3 การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
2.4 การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็น หรือไขสัตว์

ค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

๒๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

๑๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๔๐๐
๖๐๐
๕๐๐

๒๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๕๐๐

๓
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ค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
2.5 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา
๕๐๐
หนังขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ
ซึ่งมิใช่เป็นอาหาร
2.6 การผลิต การโม่ การป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทาอื่นใดต่อสัตว์
๕๐๐
หรือพืชหรือหนึ่งส่วนใด ของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของ
อาหารสัตว์
2.7 การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
๕๐๐
กิจ การที่ เ กี่ ยวกับ อาหาร เครื่ อ งดื่ ม น้าดื่ม ยกเว้น ในสถานที่จ าหน่า ยอาหาร
การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภค
3.1 การผลิต สะสม หรือ แบ่งบรรจุ น้าพริกแกง น้าพริกปรุงสาเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว
น้าจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ
(๑) การผลิตน้าพริกแกง
๕๐๐
(๒) การผลิตน้าพริกเผา
๕๐๐
(๓) การผลิตเต้าเจี้ยว
๑,๐๐๐
(๔) การผลิตซีอิ๊ว
๑,๐๐๐
(๕) การผลิตน้าจิ้ม หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ
๑,๐๐๐
3.2 การผลิต สะสม หรือ แบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า
ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่า ไส้กรอก กะปิ น้าปลา หอยดอง
น้าเคย น้าบูดู ไตปลาหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๑) การผลิตปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม
๕๐๐
(๒) การผลิตหม่า ไส้กรอก
๕๐๐
(๓) การผลิตกะปิ
๕๐๐
(๔) การผลิตน้าปลา
๕๐๐
(๕) การผลิตหอยดอง
๕๐๐
(๖) การผลิตน้าเคย
๕๐๐
(๗) การผลิตน้าบูดู
๕๐๐
(๘) การผลิตไตปลา
๕๐๐
3.3 การผลิต สะสม หรืแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่มจากผัก ผลไม้ หรือพืช
๓๐๐
อย่างอื่น
3.4 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม
๓๐๐
ตุ๋น เคี่ยวกวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
ประเภทกิจการ

๔
ลาดับ
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ประเภทกิจการ
3.5 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
3.6 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้
วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึง
ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร
3.7 การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสต้า หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึง
ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร
3.8 การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห่ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ
ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร
3.9 การผลิต สะสม หรือแบ่งรรจุ น้านม หรือจากน้านมสัตว์
ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร
3.10 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย
ผลิตเนยเทียมและผลิตภัณฑ์เนยผสม
3.11 การผลิตไอศกรีม
3.12 การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร
3.13 การผลิต สะสม หรือบรรจุ ใบชาแห่ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
3.14 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้าส้มสายชู
ข้าวหมากน้าตาล
3.15 การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค น้าดื่มจากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ
3.16 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้าแข็ง
3.17 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา น้าจากพืช ผลไม้
ผัก เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร

ค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
๓๐๐
๓๐๐
๘๐๐
๓๐๐
๘๐๐
๓๐๐
๘๐๐
๓๐๐
๘๐๐
500
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

๕
ลาดับ
ที่
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3.18 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร
3.19 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่อาหาร
3.20 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าตาล น้าเชื่อม
ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร
3.21 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
3.22 การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้าที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
3.23 การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
3.24 การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอางผลิตภัณฑ์ชาระ
ล้างทาความสะอาด
4.1 การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
4.2 การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสาอาง รวมทั้งสบู่
ที่ใช้กับร่างกาย
4.3 การผลิต บรรจุสาลี ผลิตภัณฑ์จากสาลี
4.4 การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
4.5 การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ายาทาความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
ต่าง ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
5.1 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ามันจากพืช
5.2 การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
5.3 การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่น ๆ
ในทานองเดียวกัน
5.4 การสีข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
ก. ใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๑๕ แรงม้า
ข. ใช้เครื่องจักรเกินกวา ๑๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๔๐ แรงม้า
ค. ใช้เครื่องจักรเกิน ๔๐ แรงม้า
5.5 การผลิตยาสูบ
5.6 การขัด การกะเทาะ หรือการบดเมล็ดพืช

ค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

๖
ลาดับ
ที่
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5.7 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นาไปผลิต
(๑) สะสมปุ๋ย
(๒) ผลิตปุ๋ย
5.8 การผลิตใยจากพืช
5.9 การตาก การสะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสาปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน (๖.๑)
กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร่
6.1 การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ
ก. โดยไม่ใช่เครื่องจักร
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า
ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกินกว่า ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้าขึ้นไป
6.2 การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน ๖.๑
(๑) การหลอม การหล่อ แร่หรือโลหะทุกชนิด
(๒) การถลุง
6.3 การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร
หรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๑
(๑) การกลึง เจาะ รีด ตี ตัด โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๕ แรงม้า
(๒) การกลึง เจาะ รีด ตี ตัด โดยใช้เครื่องจักรเกินกว่า ๕ แรงม้า
(๓) การตี โดยใช้แรงคน
(๔) การเชื่อม การประสาน การอาบโลหะ ด้วยก๊าซหรือไฟฟ้า
6.4 การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะ
อื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๑
6.5 การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักรหรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๑
6.6 การทาเหมืองแร่ การสะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
(๑) การทาเหมืองแร่
(๒) การสะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่

ค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
๓๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
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กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
7.1 การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๑) การต่อ การประกอบยานยนต์
(๒) การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
7.2 การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
7.3 การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้าระบบ
ปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๑) การซ่อมรถยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๒) การซ่อมรถจักรยานยนต์
(๓) การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์
เครื่องจักร หรือเครื่องกล
7.4 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจาหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์
เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
(๑) รถยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๒) รถจักรยานยนต์
7.5 การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
7.6 การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
7.7 การจาหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
7.8 การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
7.9 การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรือุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
8.1 การผลิตไม้ขีดไฟ
8.2 การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทาคิ้ว หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(๑) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า
(๒) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกินกว่า ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
(๓) โดยใช้เครื่องจักรทีมีกาลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้าขึ้นไป

ค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

๕๐๐
๕๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๕๐๐

๑,๐๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

๘
ลาดับ
ที่

9

ประเภทกิจการ
8.3 การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสาเร็จสิ่งของเครื่องใช้
หรือผลิตภัณฑ์จากไม้หวาย ชานอ้อย
(๑) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า
(๒) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันเกินกว่า ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
(๓) โดยใช้เครื่องจักรทีมีกาลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้าขึ้นไป
8.4 การอบไม้
8.5 การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
8.6 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
(๑) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน ๒ แรงม้า
(๒) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
(๓) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๕ แรงม้าขึ้นไป
8.7 การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ
(๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๒) โดยใช้เครื่องจักร
8.8 การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
(๑) การเผาถ่าน
(๒) การสะสมถ่าน ไม่เกิน ๒๐ กระสอบ
(๓) การสะสมถ่านเกินกว่า ๒๐ กระสอบ ไม่เกิน ๔๐ กระสอบ
(๔) การสะสมถ่านเกินกว่า ๔๐ กระสอบขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
9.1 การประกอบการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล
9.2 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
9.3 การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับอนุญาต
ใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
9.4 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร เว้นแต่ว่าเป็น
การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาล
9.5 การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการ
พักชั่วคราวสาหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่น
ในทานองเดียวกัน
(๑) ไม่เกิน ๒๐ ห้อง

ค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๕๐๐
500
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

๑,๐๐๐

๙
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9.6 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า
หรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน
9.7 การประกอบกิจการโรงมหรสพ
9.8 การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรา ราวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ
หรือการแสดงอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
9.9 การประกอบกิจการสระว่ายน้า หรือกิจการอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน เว้นแต่
เป็นการให้บริการที่ได้รับอนุญาต ๙.๑
9.10 การประกอบกิจการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ
ในทานองเดียวกัน
9.11 การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
9.12 การประกอบกิจการที่ออกกาลังกาย
9.13 การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้าหนัก
9.14 การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
9.15 การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
9.16 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๑) ประกอบกิจการกอล์ฟ
(๒) ประกอบกิจการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
9.17 การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม
9.18 การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างการ
9.19 การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและการดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
9.20 การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
9.21 การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
ชั่วคราว
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
10.1 การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
(๑) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
(๒) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักรกว่า ๒๐ แรงม้า
(๓) การทอผ้าด้ายกี่กระตุก ตั้งแต่ ๕ กี่ ถึง ๑๐ กี่
(๔) การทอผ้าด้วยกี่กระตุก เกินกว่า ๑๐ กีข่ ึ้นไป
10.2 การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
10.3 การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร

ค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
500
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
500
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๕๐๐

๑๐
ลาดับ
ที่
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10.4 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
10.5 การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๑) ตั้งแต่ ๕ เครื่อง ไม่เกิน ๑๐ เครื่อง
(๒) เกินกว่า ๑๐ เครื่องขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
11.1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๒) โดยใช้เครื่องจักร
11.2 การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร
11.3 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๒) โดยใช้เครื่องจักร
11.4 การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด
โม่ บด หรือย่อย ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑.๑
(๑) ไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม (๕ ตัน)
(๒) เกินกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรมขึ้นไป
11.5 การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๒) โดยใช้เครื่องจักร
11.6 การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
11.7 การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
11.8 การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
11.9 การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
11.10 การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
11.11 การผลิตใยแก้ว หรือการผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
11.12 การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือ
วัตถุอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ไดรับอนุญาตใน ๖.๕

ค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
๕๐๐
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๕๐๐
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๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๑๑
ลาดับ
ที่
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12 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ
12.1 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทาลาย
(๑) การทาน้ากรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทาละลาย
(๒) การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทาละลาย
12.2 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
(๑) การผลิตก๊าซ
(๒) การบรรจุ การสะสมก๊าซ พื้นที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
(๓) การบรรจุ การสะสมก๊าซ พื้นที่เกินกว่า ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๔) ปั้มก๊าซ
(๕) การขนก๊าซ
12.3 การผลิต สะสม กลั่น หรือการขนส่งปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(๑) การผลิต กลั่น น้ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ
(๒) การสะสมน้ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ
ก. จานวนสะสมไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
ข. จานวนสะสมเกินกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร
ค. จานวนสะสมเกินกว่า ๕,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป
ง. การขนส่งน้ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
12.4 การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(๑) การผลิตถ่านหิน ถ่านโค้ก
(๒) การสะสมถ่านหิน ถ่านโค้ก
(๓) การสะสมถ่านหิน ถ่านโค้ก
12.5 การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน ๗.๑
12.6 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) ใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๒ แรงม้า
(๒) ใช้เครื่องจักรเกินกว่า ๒ แรงม้าขึ้นไป
12.7 การโม่ สะสม หรือบดชัน
(๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๒) โดยใช้เครื่องจักร

ค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
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12.8 การผลิตสีหรือน้ามันผสมสี
12.9 การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์
12.10 การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุ
คล้ายคลึง
12.11 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
12.11 การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
12.13 การผลิตน้าแข็งแห้ง
(๑) ใช้เครื่องทาความเย็นไม่เกิน ๕ แรงม้า
(๒) ใช้เครื่องทาความเย็นเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
(๓) ใช้เครื่องทาความเย็นเกินกว่า ๒๐ แรงม้าขึ้นไป
12.14 การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ
ในการผลิตดอกไม้เพลิง
12.15 การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
12.16 การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกาจัดศัตรูพืชหรือพาหะนาโรค
(๑) การผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๒) การผลิตโดยใช้เครื่องจักร
(๓) การสะสม การบรรจุ การขนส่ง
กิจการอื่น ๆ
13.1 การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๑) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน ๒ แรงม้า
(๒) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า
(๓) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๕ แรงม้าขึ้นไป
13.2 การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
(๑) การผลิต
(๒) การซ่อม
13.3 การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(๒) โดยใช้เครื่องจักร

ค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
๑,๐๐๐
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13.4 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
(๑) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว
(๒) การถ่ายเอกสาร
13.5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
13.6 การประกอบกิจการโกดังสินค้า
13.7 การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนาไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
13.8 การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
13.9 การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
13.10 การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
13.11 การให้บริการควบคุมป้องกันและกาจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนาโรค
13.12 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
13.13 การผลิตสะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล

ค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
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